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• En del av programmet «Alle møter» i Helse Vest. 

 

• Navnet på Helse Vest sin satsning på digitale innbyggertjenester for 

spesialisthelsetjenesten.  

 

 



Bakgrunn (fra prosjektdirektiv): 

 

• Prosjektet ble startet i august 2013, med formål å bygge en helseportal på nett for 

innbyggerne i Helse Vest. 

 

• …fremstå mere tilgengelige og serviceinnstilt overfor innbyggerne. 

 

• …klar forventning i samfunnet til at også helsevesenet benytter moderne 

kommunikasjonsteknologi i samhandlingen med innbyggene 

 

• …innbyggerne ikke bare ønsker, men forventer denne typen tjenester 

 

• Helse Vest ønsker å være ledende på dette området.  

 

 

 



Vestlandspasienten.no 

• Helse Vest sin landingsside 
 

• Logg inn til helsenorge.no 
 

• Opplysninger om hvilke 
tjenester Helse Vest stiller til 
rådighet elektronisk 
 

• Mulighet for å legge inn egne 
artikler med 
baggrunnsinformasjon via 
redaktørgrensesnitt 
 

• Kontaktopplysninger til 
foretak i Helse Vest 



Sammenheng mellom Vestlandspasienten og 
helsenorge.no 



Hvem bidrar? 

Dataleverandør  
Regler ifht. data 
Drift av egne tjenester 

DIS prosjektet 
Fremtidig målbilde for 
Teknisk arkitektur. 

Drift av helsenorge.no 

Utvikling Helsenorge.no 
Navigasjon og design  
Felles komponenter 

Regler, rådgivning, forankring 



Vestlandspasienten, funksjonalitet 
                               Dialog med helsefaglig kontakt 
          
          Vise kontaktlege 

   
Vise Tilgangslogg 
 

Vise pasientjournal (somatikk) 
Vise pasientjournal (rus og psykiatri) 

 
Vise forløpskoordinator for kreft 
Dialog med forløpskoordinator 

 
Dialogmeldinger 

 
Vise Innkallingsbrev i Personlig Helse Arkiv 

 
Sende melding på timer, fra portal til Dips 

 
Vise henvisningsstatus fra Dips 

 
Vise timer fra Dips 
Vise røntgentimer  (Dips og andre)  

 
Etablering av plattform Tid 

2014 2017 

Funksjonalitet 



Vestlandspasienten sine tjenester på helsenorge.no 

Du kan se opplysninger om deg selv. 
 
Du kan se opplysninger for dine 
barn i alderen 0-12. 
 
Du kan se opplysninger for personer 
som har gitt deg fullmakt (kan 
graderes).  
 
All informasjon vises realtime, det 
vil si så snart det er registrert i EPJ 
systemene i Helse Vest. 
 
Alle Helse Vest sine tjenester kan 
benyttes av alle brukere av 
foretakene i Helse Vest. 



Meldinger 

Samlet overblikk over meldinger 
mellom innbygger og 
spesialisthelsetjenesten. 
 
• Meldinger relatert til time. 

 
• Meldinger til forløpskoordinator 

for kreft. 
 

• Meldinger med kontaktperson på 
sykehus (dialog med behandler). 
 

• Meldinger til felles 
arbeidsgruppe 
 

Alle meldinger som sendes mellom 
innbygger og 
spesialisthelsetjenesten 
journalføres. 



Timeavtaler Timeavtaler for 
spesialisthelsetjenesten. 
 
• Fremtidige timer fra Dips og 

røntgensystemene. 
 

• Sende meldinger relatert til 
timene: 

• Bekreft timen. 
• Endre tidspunkt. 
• Åpen melding/spørsmål til 

timen. 
• Ønsker å avslutte behandling. 

 
• Selvbetjent endring av timer 

(utvalgte timer). MITT TIMEVAL 
 

• Se og åpne innkallingsbrev til 
timen. 
 

• Legge timen i egen kalender. 
 



 • Helse Vest tilbyr visning av timeavtaler på 
sykehuset på helsenorge.no 

 

• Helse Vest tilbyr mulighet til å endre ved å sende 
melding knyttet til timen på helsenorge.no – 
endringen må utføres av medarbeider på 
sykehuset 

 

• Mitt Timeval har levert en løsning for å 
automatisere arbeidet i fagsystemet på 
sykehuset slik at innbygger utfører endringen på 
egen hånd 

 

• Løsningen har vært testet av somatiske 
poliklinikker i Helse Bergen siden 2017 og fra 
2018 også i psykiatrisk almennpoliklinikk 

Mitt Timeval – selvbetjent endring av tildelt time 



Strategi: Starter med det enkle, men forbereder 
oss på det komplekse  

Høy 

V
o

lu
m

 

• Endre enkelt time 

• Endre en av flere timer / time i forløp 

• Bestille enkelt time 

• Bestille hele forløp 

• Endre time med flere ressurser 

• Fremtidige 
henvisningsprosesser 

Kompleksitet i 
løsning 

Høy 

Lav 



Innbygger klikker på 

knappen «Endre 

tidspunkt» fra detaljert 

timevisning 



Innbygger kan navigere i 

kalender for å finne ledig 

tid som passer og velger 

dette 

Innbygger får oversikt over 

opprinnelig time og nytt 

tidspunkt og bekrefter 

endringen 

Innbygger sendes til første 

uke som har en ledig time 

innen for det aktuelle 

tidsrommet 

Det kan vises en melding 

som sier at det ikke finnes 

andre aktuelle timer 



Innbygger får 

informasjon om at 

endringen er registrert 

 

Eventuelt en melding 

som forteller at noe gikk 

feil 



Innbygger finner 

kanskje ikke noen 

aktuelle timer eller 

tidspunkt som 

passer 

 

Da velges «Foreslå 

tidspunkt selv» og 

skriver en melding 

fremfor å velge tid 

fra kalender 



Innbygger skriver 

melding i «Foreslå 

tidspunkt selv» 

og får en bekreftelse 

på sendt melding 

som også ligger lagret 

på siden «Meldinger» 



Henvisninger Viser henvisningsstatus - ikke selve 
henvisningen. (Kan leses i journal) 
 
Viser status på alle henvisninger 
mottatt fra og med 1.4.2014. 
 
Om det finnes timer relatert til en 
henvisning, kan der navigeres 
mellom henvisningen og timene. 
 
Mulig status: 
• Til vurdering 
• Vurdering pågår 
• Vurdert  
• Time tildelt 
• Behandling pågår 
• Behandling avsluttet 
• Avsluttet 
• Videresendt 
• Avvist  



Helsekontakter 
Forløpskoordinator for kreft 
• Visning av aktive og historiske   
• Mulighet for digital dialog med aktiv 

forløpskoordinator. 
 

Kontaktlege 
• Visning av aktive og historiske   
 
Kontaktperson (dialog med helsefaglig 
kontakt) 
- kan også være en felles arbeidsgruppe  
• Visning av aktive og historiske   
• Mulighet for digital dialog med aktiv 

kontaktperson. 
• Eksempler på bruksområder: 

• Behov for dialog i en sikker 
kommunikasjonskanal som journalføres. 

• Kommunikasjon med hørselshemmede. 
• Behov for tilgjengelig 

kommunikasjonskanal uavhengig av hvor 
pasient er i pasientforløpet. 



Personlig helsearkiv 

Innbyggers personlige arkiv på 
helsenorge.no. 
 
Innbygger må aktivt samtykke for å 
benytte personlig helsearkiv. 
 
For innbyggere i Helse Vest lagres: 
• Innkallingsbrev til timen og all 

elektronisk dialog.  
 

For innbyggere i Helse Vest vises: 
• Innkallingsbrev til timen 

 
Det sendes varsling på sms/mail til 
innbygger når der kommer 
innkallingsbrev til Personlig Helse 
Arkiv. 

 



Pasientjournal 

Pasientjournal: 
• Somatikk: alle godkjente 

journaldokumenter i DIPS etter 
1.mars 2016. 
 

• Rus og psykisk helsevern: alle 
godkjente journaldokumenter i 
Dips etter 12. sept. 2016. 
 

Tilgangslogg: 
• Liste over alle sykehusansatte 

som har åpnet innbyggers 
pasientjournal. 

• Visning av hvilke dokumenter 
en ansatt har åpnet.  

 



Akuttsperre av journal (prod.satt 22.08.18) 



Digitale skjema og brev 



Digitale skjema og brev 

Skjema og brev skal ta i bruk e-Helses 
nyere tjenester for «Digital dialog» for å 

• Sende ut brev, skjema og vedlegg 
elektronisk 

• Få svar på skjema elektronisk 
• Kunne sende brev til eBoks og 

DigiPost 
• Kunne sende brev og skjema på 

papir via utskriftstjeneste 



«Små prosjekter i prosjektet» 

Bestilling av behandlingshjelpemidler via helsenorge.no (kartlegging): 
Oppstartsmøter avholdt 

Ser på om det finnes noen brukbare strakstiltak som kan hjelpe i tillegg 
til kartlegging. (Bruke muligheten for å sende meldinger fra 
Helsenorge.no til felles arbeidsgruppe, eks. spørsmål om utstyr) 
 

Bestilling av hjemmetest for Klamydia: 
Løsning i innlogget sone på helsenorge.no 
Løsning beskrevet og utviklet 
Forventes prodsatt i mellomleveranse 28.10.18 

 
Elektronisk anmodning om utskrift journal: 
Samarbeid med Helse SørØst.  
Utkast til nye felles nasjonale skjemaer mottatt fra Helse SørØst 
Tilbakemelding sendt til Helse SørØst 21.6.18 
 

 



 
Pilot på helsenorge.no for Ungdomsmedisin Helse Bergen 

 
 

• Det er i dag ikke mulig å se data på helsenorge.no. for barn og 
unge i aldersgruppen 12-16 år, da der er stengt for både 
deres egen innlogging samt foreldrenes innsyn i barnets data.  
 

• Det vurderes at der er et stort behov for digitale løsninger for 
denne aldersgruppen, samtidig med at de vurderes som en 
teknologisk oppegående gruppe som forventer digitale 
løsninger. 
 



  
Pilot på helsenorge.no for Ungdomsmedisin Helse Bergen 
 

Mål for piloten 

 Enklere for ungdom. Vi ønsker at ungdommer gradvis blir mer selvstendige i dialogen med 

sykehuset. 

 Bidra til at ungdommen gradvis tar mer ansvar for behandling og egen helse. 

Deltakere: 

 Diabetes, ca. 100 personer 

 Inflammatorisk tarmsykdom, ca. 50 personer 

 Epilepsi, ca. 125 personer 

Oppstart: 

 2018: Hele aldersgruppen (12-13-14 årige kan logge inn via Buypass)  

Krav til tilgang: 

 Barn 12-13-14 får tilgang via Buypass (Helse Bergen sin avtale), inntil de kan få egen BankId.  

Evaluering av pilot: 01.12.18 



DEMO 

• Spørsmål og ønsker om mer utførlig informasjon om prosjektene kan 
sendes til: 

• Rose.mari.eikaas@helse-bergen.no 
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Takk for oppmerksomheten  


